آشنایی با برخی ازافسودنی های خوراکی درجیره گاوشیری

جذّل صیش شاهل ساٌُوایی تشای افضّدًی ُا دسشش گشٍّ تاا طالػات حاطلَ اصهذیشاى فاسم ُا،
هشاّسیي  ،هتخظظاى تغزیَ ششکت ُاّداهپضشکاى دسساتطَ تاایي کَ آیایک افضّدًی تایذ اعتفادٍ
شْد  ،هی تاشذّ .ضؼیت هْجْدتشاعاط هْاسد صیش طثقَ تٌذی شذٍ اعت:
● تْطیَ :شاهل آًچَ کَ هْسدًیاصاعت.
● تجشتیً :یاصتَ تحقیقات ّهطالؼات اضافی
● قاتل اسصیاتی :پایش تکی ّیاّضؼیت خاص
● تْطیَ ًشذٍ  :ػذم ّجْد ػکظ الؼول اقتظادی تَ اعتفادٍ هتذاّل

نمک های آنیونی ومحصوالت
ّظیفَ

جِت اعیذی شذى تیشتش جیشٍ،افضایش عطح کلغین خْى تْعیلَ
تحشیک تغیج کلغین اعتخْاى ّجزب آى اصطشیق سّدٍ کْچک

هیضاى

کاُش اختالف کاتیْى ّآًیْى DCADتاهیضاى  50هیلی اکی ّاالى دسکیلْ
گشم تااعتفادٍ اصهٌاتغ کلشیذ (کلشیذکلغین ،کلشیذ آهًْیْم ،تیْ
کش،آًیوات ّجیشٍ حاّی ُیذسّکلشیک اعیذ)

ُضیٌَ

40تا  75عٌت دسسّصتشای ُشگاّتغتَ تَ هحظْل اعتفادٍ شذٍ

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

10:1

اعتشاتژی تغزیَ

تغزیَ گاُّای خشک ُ2-3فتَ قثل اصصایواى ،تظحیح عطح کلغین
تا 150گشم دسسّص( 50گشم هؼذًی).افضایش عطح هٌیضین تا%0/4

ّضؼیت

تْطیَ شذٍ اعت

آسپرشیلوس اریسا
ّظیفَ

تحشیک ُضن فیثشتْعظ تاکتشی،تثثیت

PHشکوثَ،کاُش اعتشط

حشاستی
هیضاى

3گشم دسسّص

ُضیٌَ

3عٌت تشای ُشگاّدسسّص

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

6:1

اعتشاتژی تغزیَ

دسجیشٍ ُای تاغالت تاال ،تحت ششایظ تا  PHپاییي شکوثَ ٌُ ،گام
اعتشط حشاستی دسگاُّاّگْعالَ ُایی کَ جیشٍ هایغ دسیافت هی
کٌٌذ

ّضؼیت

قاتل اسصیاتی

بیوتین
ّظیفَ

تِثْد ّضؼیت عن ُا،کاُش هشکالت ًاشی اصخظ
عفیذعن،افضایش تْلیذشیشتااثشتشعاهاًَ ُای عْخت ّعاصی هْثش

هیضاى

10 -20هیلی گشم تشای ُشگاّدسسّصتشای 6هاٍ تایک عال

ُضیٌَ

 8-10عٌت تشای ُشگاّدسسّص

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

4:1

اعتشاتژی تغزیَ

دسگلَ ُای تا هشکالت هضهي عن کَ هوکي اعت ًیاصتَ هظشف تشای
6هاٍ قثل اصاسصیاتی تاشذ،تْطیَ کوپاًی تَ ششّع هظشف دسعي
15هاُگی اعت.

ّضؼیت

تْطیَ شذٍ اعت

بتا  -کاروته
ّظیفَ

تِثْد ػولکشد تْلیذهثل ّ ،اکٌش ایوٌی ،کٌتشل ّسم پغتاى

هیضاى

100 -300هیلی گشم دسسّص

ُضیٌَ

10عٌت دسسّصتَ اصای ُشگاّ

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

غیشقاتل دعتشط

اعتشاتژی تغزیَ

دساّایل شیشّاسی ّدسطی دّساى هغتؼذتَ ّسم پغتاى

ّضؼیت

تْطیَ ًشذٍ اعت

پروپیونات کلسیم
ّظیفَ

افضایش عطح گلْکضّکلغین خْى

هیضاى

120 -225گشم

ُضیٌَ

80عٌت تشای 454گشم

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

غیشقاتل دعتشط

اعتشاتژی تغزیَ

7سّص قثل اصصایواى تا7سّصتؼذاصصایواى یاتاٌُگاهی کَ اصًظشاشتِا ّاکٌش
ًشاى دُذ(اصًظشطؼن ًاهٌاعة اعت)

ّضؼیت

تْطیَ شذٍ اعت

کولین محافظت شذه
ّظیفَ

دٌُذٍ هتیل تشای کاُش تشکیل چشتی کثذ ّتِثْد اًتقال چشتی

هیضاى

15گشم دسسّص

ُضیٌَ

 30عٌت

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

ٌُ 2:1گاهی کَ هحافظت شذٍ اعت

اعتشاتژی تغزیَ

ُ2فتَ قثل اصصایواى تا ُ 8فتَ تؼذاصصایواى تشای گاُّایی کَ عاتفَ
کیتْصداشتٌذ.

ّضؼیت

تْطیَ شذٍ اعت

آنسیم ها
ّظیفَ

افضایش قاتلیت ُضن فیثش (آًضین ُای علْالصّگضیالص) ّهظشف هادٍ
خشک

هیضاى

تطْسدقیق هشخض ًشذٍ (ّاحذ آًضین دسّاحذهادٍ خشک غزا)

ُضیٌَ

15 -25عٌت تشای ُشگاّدسسّص

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

2تا (3:1اطالػات کاًادا)

اعتشاتژی تغزیَ

افضایش قاتلیت ُضن فیثش12،عاػت قثل اصهظشف غزا،اعپشی سّی
هحظْالت هْثشتشاصصهاًی اعت کَ تظْست خشک دسجیشٍ اعتفادٍ
شْد،هوکي اعت هخظْص جیشٍ تاشذ

ّضؼیت

تجشتی

اکسیذمنسیم
ّظیفَ

افضایش PHشکوثَ

هیضاى

 45 -90گشم دسسّص

ُضیٌَ

21عٌت دسپًْذ

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

غیشقاتل دعتشط

اعتشاتژی تغزیَ

تاتافشُای عذین(تَ ًغثت 2تا3قغوت عذین تیکشتٌات تَ 1قغوت
اکغیذهٌیضین)

ّضؼیت

تْطیَ شذٍ اعت

آنالوگ هیذروکسی متیونین
ّظیفَ

کاُش تشکیل چشتی کثذ ،کٌتشل کیتْص ،تِثْد تغت چشتی شیش

هیضاى

30گشم تَ اصای ُشگاّدسسّص

ُضیٌَ

1/6دالس دس 454گشم

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

12:1

اعتشاتژی تغزیَ

تغزیَ گاُّایی کَ دساّایل شیشّاسی ُغتٌذّهقادیشتاالیی اصکٌغاًتشٍ
دسیافت هی کٌٌذ ّپشّتییي جیشٍ آًِا هحذّداعت

ّضؼیت

قاتل اسصیاتی

موننسین
ّظیفَ

تِثْدتاصدٍ غزاتشای گاُّای شیشی،کاُش کیتْص ّجاتَ جایی شیشداى
تْعیلَ تغییشدس تخویششکوثَ ّاًتخاب هیکشّتی

هیضاى

11تا 22گشم دستي اصکل هادٍ خشک هظشفی (250 -400هیلی گشم تَ
اصای ُشگاّدسّص)

ُضیٌَ

3عٌت تشای ُشگاّدسسّص

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

5:1

اعتشاتژی تغزیَ

تغزیَ دس گاُّای خشک (جِت کاُش هتاتْلیک ًاهٌظن)ّگاُّای
شیشی(جِت تِثْدتاصدٍ غزایی) ،پایش تشکیثات شیشتشای اسصیاتی
عطح اپتیون هًٌْغیي

ّضؼیت

تْطیَ شذٍ اعت

نیاسین  ، B3،نیکوتنیک اسیذونیکوتین آمیذ
ّظیفَ

عیغتن کْآًضین دسّاکٌشِای تیْلْژیکی،تِثْدتاالًظ اًشژی
دسگاُّایی کَ اّایل شیشدُی ُغتٌذ،کٌتشل کیتْص ّتحشیک پشّتْصّآی
شکوثَ

هیضاى

6گشم تشای ُشگاّ(تَ ػٌْاى پیشگیشی کٌٌذٍ ّقثل اصصایواى)ّ12گشم
تشای ُشگاّ(تَ ػٌْاى دسهاى کٌٌذٍ ّ تؼذاصصایواى)تظْست حفاظت ًشذٍ
،
2 -3گشم حفاظت شذٍ

ُضیٌَ

1عٌت تَ اصای ُشگشم (6-12عٌت تشای ُشگاّدسُشسّص)حفاظت
ًشذٍ10 -12،عٌت حفاظت شذٍ

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

(6:1دسعطح 6گشم)

اعتشاتژی تغزیَ

گاُّای تاتْلیذتاالدستاالًظ هٌفی اًشژی،گاُّای خشک
عٌگیي،دسگاُّای تاعاتقَ کیتْصدُّفتَ قثل اصصایواى تغزیَ شْدتا
هظشف هادٍ خشک تَ پیک تشعذ (ُ10 -12فتَ تؼذاصصایواى).

ّضؼیت

قاتل اسصیاتی

پروبیوتیک ها (میکروبهای باکتریایی)
ّظیفَ

تشکیثات هتاتْلیکی تْلیذی کَ قادسًذ تک یاختَ ای ُای ًاهطلْب
سااصتیي تثشًذ  ،قادستَ تْلیذ آًضین ُای هطلْب قاتل دعتشط
دسهْادغزایی  ،عن صدایی هتاتْلیت ُای هضش

هیضاى

تطْسدقیق هشخض ًشذٍ

ُضیٌَ

 5-15عٌت تشای ُشگاّ دسُشّص

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

غیشقاتل دعتشط

اعتشاتژی تغزیَ

تغزیَ گْعالَ ُا تاجیشٍ هایغ  ،جیشٍ دّسٍ اًتقال گاُّای
شیشی،دسششایظ اعتشط

ّضؼیت

قاتل اسصیاتی تشای گاُّا،تشای گْعالَ ُایی کَ تاشیشتغزیَ هی
شًْذتْطیَ شذٍ اعت

پروپیلن گلیکول
ّظیفَ

هٌثغ گلْکضخْى ،کاُش تغیج چشتی

هیضاى

225تا 454گشم دسسّصتشای ُشگاّ

ُضیٌَ

1/25دالستَ اصای 454گشم

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

غیشقاتل دعتشط

اعتشاتژی تغزیَ

یک ُفتَ قثل اصصایواى آى سادسآب خیظ (تَ ػٌْاى ًقش پیشگیشی
کٌٌذٍ)ّتَ دام تذُیذّیاایٌکَ تؼذاصگْعالَ صایی ّصهاًی کَ ػالئن
کیتْصهشاُذٍ هی شْد(تَ ػٌْاى ًقش دسهاى).تغزیَ آى تَ اًذاصٍ

خیظ کشدى آى دسآب هْثشًیغت.
ّضؼیت

تْطیَ شذٍ اعت.

تلقیح گرهای باکتریایی سیلویی
ّظیفَ

تحشیک تخویشعیلْ،کاُش افت هادٍ خشک  ،کاُش دهای داخل
عیلْیی ،افضایش قاتلیت ُضن هْادغزایی،تِثْد ثثات عطح
ػلْفَ،افضایش اعیذچشب فشاس(تَ خظْص الکتات)

هیضاى

ّ100 /000احذکلٌی( )CFUدسگشم اصعیلْی هشطْب تْطیَ هی شْد.

Lactobacillus plantarium, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus
acidilacti, Pediococcus cereviseai, Pediococcus pentacoccus,
and/or Streptococcus faecium
ُضیٌَ

60عٌت تا2دالسدسُشتي اصعیلْ

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

( 3:1تِثْدغزا) تا ( 7:1تِثْدشیش)

اعتشاتژی تغزیَ

تشای عیلُْای هشطْب(تیش اص%70سطْتت)تکاس هیشّد،عیلْی
رستُ،یالژّرست تاسطْتت تاالّصهاًی کَ هقادیشتاکتشی تطْسطثیؼی کن
اعت(.اّل ّآخش عیلْی لگْم/گشط ّیاعیلْی رست ًاهطلْب)

ّضؼیت

تْطیَ شذٍ اعت

بنتونات سذیم
ّظیفَ

یک هادٍ سعی تؼٌْاى تاًذساعت.الگْی اعیذُای چشب ساشیفت هی
دُذ،عشػت ػثْسساکاُش ّتثادل یًْی اًجام هی دُذ.

هیضاى

450 -700گشم دسسّص(هْثشدسشکوثَ)110 ،گشم تشای اثشتشهایکْتْکغیٌِا

ُضیٌَ

15عٌت تشای 454گشم

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

غیشقاتل دعتشط

اعتشاتژی تغزیَ

دسجیشٍ ُای تاغالت تاال ،دسششایظ هذفْع آتکیّ ،جْدکپک ،تغت
چشتی پاییي ّغزای آلْدٍ اعتفادٍ شْد.

ّضؼیت

قاتل اسصیاتی

سذیم بیکربنات /سسکویی کربنات سذیم (بافر)
ّظیفَ

افضایش هظشف هادٍ خشک ّپایذاسی PHشکوثَ.

هیضاى

%./75اصکل هظشف هادٍ خشک جیشٍ.

ُضیٌَ

6عٌت تشای ُشگاّدسسّص

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

4:1تا 12:1

اعتشاتژی تغزیَ

120سّص تغزیَ تؼذاصصایواى تاجیشٍ ُایی کَ حاّی عیلْی رست تاالی
ُغتٌذ(تیش اص )%50سطْتت تیش اص،%55فیثشکن(کوتشاص ، )%19
ػلْفَ پاییي(کوتشاص2/2کیلْگشم) ،ػلْفَ کاهالچاپششذٍ ،غالت پلت
شذٍ،تحت ششایظ اعتشط حشاستی

ّضؼیت

تْطیَ شذٍ اعت

کشت مخمرومخمر
ّظیفَ

تحشیک ُضن فیثشتْعظ تاکتشی ،ثثات هحیظ شکوثَ،اعتفادٍ
اصاعیذالکتیک.

هیضاى

10تا 20گشم تغتَ تَ ششایظ کشت هخوش

ُضیٌَ

4تا6عٌت تشای ُشگاّدسسّص

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

4:1

اعتشاتژی تغزیَ

دُّفتَ قثل اصصایواى تاُ10فتَ تؼذاصصایواى ّدسششایظ اعتشط
اعتفادٍ شْد.

ّضؼیت

تْطیَ شذٍ اعت

عصاره یوکا
ّظیفَ

کاُش ًیتشّژى اّسٍ دسپالعواّشیشتْعیلَ اتظال آهًْیاک تَ
هٌظْستِثْد تاصدٍ ًیتشّژى دسحیْاًات ًشخْاسکٌٌذٍ.

هیضاى

 800هیلی گشم تا  90کشم دسسّص(تغتَ تَ هٌثغ)

ُضیٌَ

2تا4عٌت تشای ُشگاّدسسّص

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

غیشقاتل دعتشط

اعتشاتژی تغزیَ

تشای گاُّایی تا MUNّBUNتاال.

ّضؼیت

قاتل اسصیاتی

متیونین روی
ّظیفَ

تِثْدّاکٌش ایوٌی ،عختی عنّ ،کاُش تؼذادعلْلِای تذًی.

هیضاى

9گشم دسّص

ُضیٌَ

2تا3عٌت تشای ُشگاّدسسّص

ًغثت هٌافغ تَ ُضیٌَ

14:1

اعتشاتژی تغزیَ

تشای گاُّایی کَ ًاساحتی دسًاحیَ عن داسًذ،هقادیش علْلِای
عْهاتیک تاالّششایظ هحیظ هشطْب اعت.

ّضؼیت

تْطیَ شذٍ اعت
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